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 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 
وذكرناها في  ،حديث من أحاديث األمسالمسألة التي أجلناها إلى اليوم ألهميتها وهي في آخر 

 لَّ مثل هذا الكالم، لكن هذا وقتها ال بد أن نعرض لها.نا الكالم فيها حتى م  وكرر  ،مناسبات، في مناسبات
عندنا الحديث الذي يمثل ذوات األسباب وفي حكمها غيرها من  :مسألة ذوات األسباب وأوقات النهي

ذوات األسباب تحية المسجد يعني مثل اإلخوان الذين يدخلون في هذا الوقت للمسجد وقد صلوا الفريضة، 
 عضهم يجلس وبعضهم يصلي، أو بعد صالة الصبح.ب

أواًل: أوقات النهي كما هو معلوم خمسة: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، من طلوع الشمس إلى أن 
ترتفع، إذا بزغت حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، ومن صالة العصر إلى أن تتضيف الشمس 

األوقات خمسة، وقد يقول قائل: لماذا ال تكون ثالثة؟ لماذا ال تكون  للغروب، ومن تضيفها إلى أن تغرب، هذه
ثالثة فتتداخل؟ فتكون من طلوع الصبح إلى أن ترتفع الشمس واحد، ليش نفصلها اثنين، وحين يقوم قائم الظهيرة 

يل وقت الزوال، ومن صالة العصر حتى تغرب الشمس واحد، تكون ثالثة؛ ألن العلم كل ما أمكن حصره وتقل
 أقسامه يكون أضبط وأتقن، هل يمكن أن نقتصر على ثالثة و ندخل بعضها في بعض؟ يمكن؟

 طالب:......
 نعم؟

 طالب:......
 ال يمكن، ال يمكن لماذا؟ 

 طالب:......
نعم؛ ألن منها الموسع ومنها المضيق، منها الموسع ومنها المضيق، فهذه األوقات المضيقة التي جاءت 

ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن  -صلى هللا عليه وسلم- ث ساعات كان رسول هللافي حديث عقبة: "ثال
أن منع الصالة  :موتانا" األمر فيها أشد، وأما الوقتان الموسعان فاألمر فيها أخف، حتى قال بعض أهل العلم

بل حلول الوقت يعني ق ،وبعد صالة العصر عد صالة الصبح على الخالف في ذلكأو بمن بعد طلوع الصبح 
المضيق الصالة في هذين الوقتين إنما منعت لئال يسترسل الناس في الصالة فيصلون عند طلوع الشمس وعند 
غروبها، فيكون منعها من باب منع الوسائل، ومن الصالة في األوقات المضيقة من باب منع المقاصد، ال شك 

 من الصالة في األوقات الثالثة. أن الصالة بعد صالة الصبح أخف ومن بعد صالة العصر أخف



))إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين(( ))فال عندنا حديث:  :نأتي إلى مسألتنا
خاص بهذه الصالة التي هي تحية  :هذا الحديث خاص، وجه الخصوصية يجلس حتى يصلي ركعتين((

ن كان فيها عموم صة بفيها الصالة لسبب، لكنها خاالمسجد، وجاءت أحاديث خاصة شرعت  هذه الصلوات، وا 
"ثالث  :في األوقات، عموم في األوقات، فعندنا عموم وخصوص، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات

ال نصلي في هذه  ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" -صلى هللا عليه وسلم- ساعات كان رسول هللا
وال غير ذلك، عامة في جميع   فريضة وال نافلة وال ذات سبب وال مطلقةفي هذه الثالث الساعات، الاألوقات، 

نه إذا قال الشافعي ومن يقلد صوص وقلنا باألمس: إالصلوات، إال أنها خاصة في هذه األوقات، فبين هذه الن
 أحاديث النهي عامة في وقات وهذه خاصة، عامة في الصلواتن أحاديث النهي عامة في األ: إالشافعي

والخاص مقدم على العام، يقول له الحنفي والمالكي والحنبلي: العكس يا  لوات وهذه خاصة بهذه الصلواتالص
، فليس قبول قول أحاديث النهي خاصة في هذه األوقاتأخي، أحاديث ذوات األسباب عامة في األوقات، و 

كان التعارض بين النصوص  من هذه الحيثية، فإذا ل قول اآلخر، بل هما على حد سواءأحدهما بأولى من قبو 
من جهة العموم والخصوص الوجهي هذا يحتاج إلى مرجح خارجي، يحتاج إلى مرجح خارجي، فعندنا في قوله 

من الرجال  عام في كل من بدل دينه ))من بدل دينه فاقتلوه(( ))من بدل دينه فاقتلوه((: -عليه الصالة والسالم-
من ارتد ذكورًا كانوا  لنساء والذرية خاص بالنساء عام في جميع من بدلديث النهي عن قتل اوالنساء، وعندنا أحا

وهذا خاص بالنساء،  ، ذاك عام في الرجال والنساءأو إناثًا، وعندنا النهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء
م في قتل، عالكن هناك عموم وخصوص من وجه آخر، النهي عن قتل النساء والذرية عام في كل ما يوجب ال

ماذا نصنع؟ نحتاج  خاص بالردة، هنا عموم وخصوص وجهي ))من بدل دينه فاقتلوه((و كل ما يقتضي القتل
إلى مرجح خارجي؛ ألنه إذا قال الحنفي: ال تقتل المرأة المرتدة للنهي عن قتل النساء والذرية، نعم، للنهي عن 

ي عن قتل والنه ))من بدل دينه فاقتلوه(( لعموم: تدةون: تقتل المر قتل النساء والذرية، ماذا يقول الجمهور؟ يقول
 وهذا خاص بالمرتد. النساء والذرية هذا عام

ي مسألتنا التي معنا، لكن التنظير يوضح المسألة، في لخارجي في مسألة الردة وفنأتي إلى المرجح ا
 يقتل؟ هل دلت هل عمومه محفوظ أو مخصوص؟ هل يوجد مرتد ال ))من بدل دينه فاقتلوه(( مسألة الردة

نصوص على أن هناك مرتد ال يقتل؟ نعم؟ لم يدل دليل على ذلك، النهي عن قل النساء جاءت النصوص الدالة 
لنزاع، جاء قتل المرأة على تخصيصه، بل جاءت النصوص بقتل المرأة، دعنا من مسألة الردة؛ ألنها هي محل ا

حصنة ترجم، فعموم النهي عن قتل النساء والذرية إذا قتلت تقتل، قتل المرأة إذا زنت وهي م في القصاص
 يرجح قتل النساء المرتدات. محفوظ، وحينئذ   ))من بدل دينه فاقتلوه(( مخصوص، وعموم

دخلها  -ألنها محل النزاع دعونا من ذوات األسباب–نأتي إلى مسألتنا: أحاديث النهي عمومها دخله 
دليل على أن الفريضة  تطلع الشمس فقد أدرك الصبح(( ))من أدرك ركعة من صالة الصبح قبل أن الفرائض

 ،فرائض أدرك العصر(( قدف))من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس لصالة العصر تفعل في الوقت المضيق 
راتبة  ،بعد صالة الصبح -عليه الصالة والسالم- هقرار ، رواتب قضيت، راتبة الصبح قضيت إلفوائت تصلى

ن كان القول المتجه أنه خاص به  ،-عليه الصالة والسالم-ر منه الظهر قضيت بعد صالة العص عليه -وا 



يث ذوات دالعموم مخصوص دخله مخصصات أكثر مما دخل عموم أحا ن، المقصود أ-الصالة والسالم
 األسباب من المخصصات، هذا يقوله من؟ من يرجح قول الشافعي.
اإلباحة، أن الحظر مقدم على  :فعية وغيرهمللطرف اآلخر أن يقول: القاعدة المتفق عليها بين الشا

صين نص يمنعك من أنت بين ن ذا دخلت المسجد في مثل هذا الوقتكيف؟ أنت إ الحظر مقدم على اإلباحة
))إذا  تصلي؟ وهللا الذي منعني من أمرنيفلتمتنع، لماذا ال  ونص يأمرك بالصالة، قالوا: الحظر مقدم، الصالة

ذا نهيتكم عن  أستطيع أن أصلي والشرع قد نهاني لمستطاع، أنا الهذا ا استطعتم((أمرتكم بأمر فأتوا منه ما  ))وا 
 .فضاًل عن اإلباحة -حتى األمر–دل على أن الحظر أقوى من  شيء فاجتنبوه((

وال تزال المسألة من عضل المسائل، والترجيح فيها من أشق المسائل، ويدخل الطالب مع اصفرار 
ذوات  و مع طلوع الشمس وهو مرتاح البالعشر دقائق ويصلي، أ ،س بخمسالشمس أو قبل غروب الشم

نقول: األمر ليس بهذه السهولة كما تتصورون، المسألة من عضل المسائل، المسألة قال األسباب ما فيها شيء، 
ن ما صليت مشكلة،  للحرج الشديد، إن صليت مشكلةم: ال تدخل المسجد في هذا الوقت بعض أهل العل وا 

 هم يقول: ادخل المسجد وظل واقف ال تجلس، فال نتصور المسألة بهذه السهولة يا اإلخوان.وبعض
ى اإلنسان عمل بنصوص، إن صليعني وأخيرًا: الذي أرجحه أنه في الوقت الموسعين األمر فيه سعة، 

ن لم يصِل فقد عمل بنصوص، لكن إياه  الفرائض األوقات المضيقة مهما كان السبب خال فيإياه أن يصلي  وا 
الفرائض مستثناة، بعضهم يقصد أنه يطلع من المسجد ويرجع على شان توافق ساعة الجمعة العصر ويصلي، 
األمر ليس من السهولة بهذا، بعضهم يفعل هذا يخرج لغير سبب من أجل أن يدخل فيصلي، وبعضهم يفعل من 

 ل ركعتي الوضوء، ركعتي االستخارةذوات األسباب التي ال يقوى سببها على معارضة مثل هذه األحاديث مث
ويبقى  مثل تحية المسجد، الخالف قوي، يا أخي إذا وجد من ذوات األسباب ما تأكد مثل هنايقول: ذات سبب، 

أنت  "ينهانا أن نصلي فيهن -صلى هللا عليه وسلم- ثالث ساعات كان رسول هللا" أن النهي شديد يا اإلخوان
 تتقرب إلى هللا بهذه الصالة التي صليتها؟ تريد أن تمتثل ما أمرت به؟ من الذي أال ؟بفعلك أال تريد القربة؟ نعم

 نهاك؟
فأعود وأقرر أن الصالة في الوقتين الموسعين أمرها سهل، على أنه ال ينكر على من جلس وال عن من 

اتها، أما النهي ال؛ ألن النهي عن الصالة فيها لذ وال ذاك، لكن في األوقات المضيقةصلى، ال ينكر على هذا 
نما هو خشية  مثل هذا الوقت الشمس بيضاء نقية عن الصالة في الوقتين الموسعين، فالنهي عنه ليس لذاته، وا 

 الصالة حتى يصلي في الوقت المضيق.سترسل المصلي أو يتتابع في أن ي
؟ مع شوال حظ للقول اآلخر من النظر مع إي ،وصار هو المرجح ،شاع القول بفعل ذوات األسباب

 -الدعوة إلى التقليد–التي حصلت قبل ربع قرن، يعني إذا كان اإلنسان قبل هذه الدعوة  مواكبة الثورة على التقليد
هي خاطئة، دعوة تصحيحية التقليد ذميم ومقيت لمن تأهل،  :ما نقول ة ال شك أنها دعوة تصحيحيةوهي دعو 

اتباعًا للمذهب، هو ما  إذا رأى أحد يتسنن أداره بيده ه،لكن إذا كان قبل هذه الدعوة يوجد من يصرف الناس بيد
عنده غير المذهب، وجد العكس من ينكر ويشنع على من ال يصلي في أوقات النهي، دين هللا يا اإلخوان بين 

وُه ِإَلى للّاِ }م ك  الغالي والجافي عندنا نصوص، المرد إلى النصوص، والح   ُسوِل{ َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ  َوالرَّ



أو عالن، ال، نعم هؤالء أئمة،  إلى قول أحمد أو قول مالك أو قول سفيانما هو بالحكم  [ء( سورة النسا95)]
واتبعوا، لكن مع ذلكم  واجتهدوا ونصحواعلى خير عظيم، بذلوا  -جل وعال-والعلم هلل هم فيما نحسب ونحسب

 وهللا المتسعان. ، ورسوله، هذا الذي نختارهالمرد إلى هللاو  ،م النصوصك  ليسوا بمعصومين، فالح  
 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

 :باب صفة الصالةقال الحافظ ابن حجر العسقالني في كتابه بلوغ المرام: 
 الصالة إلى قمت إذا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي عن

 ارفع ثم, راكعا   تطمئن حتى اركع ثم, القرآن من معك تيسر ما اقرأ ثم, فكبر القبلة استقبل ثم, الوضوء فأسبغ
, ساجدا   تطمئن حتى اسجد ثم, جالسا   تطمئن حتى ارفع ثم, ساجدا   تطمئن حتى اسجد ثم, قائما   تعتدل حتى
 تطمئن حتى)): مسلم بإسناد ماجه والبن، للبخاري  واللفظ, السبعة أخرجه ((كلها صالتك في ذلك افعل ثم

 ((.قائما
 ((.العظام ترجع حتى صلبك فأقم)): ألحمد لفظ وفي، حبان وابن أحمد عند رفاعة حديث في ومثله

 ؟))حتى تطمئن قائمًا((ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان:  :ما عندك
 طالب: نسخة الفقي يا شيخ موجودة في هذا.

 هاه؟
 : نسخة الفقي موجودة في هذا.طالب

 ؟طارق  هي معك
 طالب: إي نعم يا شيخ.

 هات رواية الحديث. "وفي لفظ ألحمد" طيب
 ((.العظام ترجع حتى صلبك فأقم)): ألحمد لفظ وفي
 ت.ها

 كما الوضوء يسبغ حتى أحدكم صالة تتم لن إنها)): رافع بن رفاعة حديث من داود وأبي وللنسائي
ال فاقرأ قرآن معك كان فإن)) :وفيها ((عليه ويثني ويحمده هللا يكبر ثم, تعالى هللا أمره  وكبره هللا فاحمد وا 

 ."((شئت بما ثم)): حبان والبن ((هللا شاء وبما القرآن بأم اقرأ ثم)) :داود وألبي ((وهلله
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،لم وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا وس ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
هذا الباب من أهم ما يقرأ في هذا الكتاب، من أهم ما يقرأ في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب؛ ألنه 

، والصالة أهم أركان اإلسالم بعد الشهادتين، -عليه الصالة والسالم-يشتمل على صفة الصالة من قوله وفعله 
، فعلينا أن ى ما ينبغي أن تصرف األوقات في معرفتها ليخرج من عهدتها بيقين، ليخرج من عهدتها بيقينوأول

الفائقة لمثل هذا الكتاب، صفة الصالة، وما تقدم وسائل لهذه الصالة المشروحة هنا، والباب فيه نولي العناية 



 ،وما عداها روافد لها، منها هذا الحديث ،-عليه الصالة والسالم-أحاديث ثالثة تشرح الصالة من قوله وفعله 
 .-عليه الصالة والسالم-في صفة صالة النبي  ديث المسيء، ومنها حديث أبي حميد وعائشةالحديث األول ح

، صلى صالة ال تجزئ خالد بن رافع :المسيء اسمه ،هذا حديث المسيء، حديث المسيء حديث عظيم
ي مسيئًا؛ ألنه أساء في صالته التي صالها باجتهاده قبل التوجيه وسم -عليه الصالة والسالم-فأخبره النبي 

النبوي، وكم من مسيء بين المسلمين ممن ال يجد من يعلمه، في بالد العلم وبين طالب العلم في موطن العلم 
هذا ال شك أنه تقصير، يوجد في بعض القرى والبوادي من ال يحسن الوضوء،  ؟وبين أهل العلم فكيف بمن بعد

د ما هو أسوأ من المسيء في بل قد يوج ،وجد فيها من يصلي عمره كله صالة ال تجزئ وال تسقط الطلبي
 باإلعادة مرارًا ثم علمه. -عليه الصالة والسالم-الذي أمره النبي  صالته

 فأسبغ))يعني إذا أردت القيام  ))إذا قمت إلى الصالة((: -عليه الصالة والسالم-قال للمسيء 
الِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم{: -جل وعال-ا في قوله كم ((الوضوء  إلى آخر اآلية [( سورة المائدة6)] }ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

أسبغ )) ومستحباتهبأركانه  قدم الكالم في الوضوء وفي إسباغهيعني أتم الوضوء، وت ))فأسبغ الوضوء((
وهذا أيضًا شرط من  ((القبلة استقبل ثم))وضأ(( ))ال يقبل هللا صالة من أحدث حتى يت وهذا شرط ((الوضوء

لى الراحلة في استقبال القبلة، ومضى ما فيه، شرط إال في النافلة ع شروط الصالة، شرط من شروط الصالة
والمراد بالتكبير  "فكبر"فكبر، الوضوء شرط، استقبال القبلة شرط،  ((فكبر ))ثم استقبل القبلة السفر على ما تقدم

اإلحرام، يعني قل: هللا أكبر، وهل تكبيرة اإلحرام شرط أو ركن؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم،  هنا تكبيرة
ما الفرق بين كون تكبيرة اإلحرام ركن أو حنفية أنها شرط لصحة الصالة، فالجمهور على أنها ركن، ويرى ال

الصالة إال بها، ركن ال  ما الذي يترتب على هذا الخالف؟ قد يقول قائل: خالف لفظي، شرط ال تصح ؟شرط
ال ما في فرق؟ نعم؟  تصح الصالة إال بها، في فرق وا 

 .....طالب:..
 من أي جهة؟

 ......طالب:.
 والشرط؟ ؟أيوه

 ....طالب:..
 لو أخل بالوضوء تصح الصالة؟ تصح؟  ؟يصح ما اشترط له

 .....طالب:.
ذا كان شرط؟ يعني  ؟ الركن ال تتم الصالة إال بهإيش الفرقين هل نقول: بأن من يصلي دون وضوء وا 

 م واحديمكن صحة صالته ألن الوضوء شرط وليس بركن؟ يمكن هذا؟ إذا قلنا: شرط فالطهارة وتكبيرة اإلحرا
  ؟شرط، من الزم الشرط عدم المشروط عند عدم الشرط، يلزم من عدمه العدم، نعم

 ......طالب:
ببيتك مثل ما تتوضأ ببيتك وتجي تصلي؟ طيب طيب قبل، ويش ترتب على هذا؟ تكبر تكبيرة اإلحرام 

 ببيتك توضأت، صح، وتكبر تكبيرة اإلحرام بالبيت مع الشرط الثاني وتجي تصلي.



 ......طالب:.
تريد أن تقول هذا، الركن جزء الماهية والشرط  والشرط خارج الماهية ،صحيح نعم الركن جزء الماهية

ال زميلك ثم تكمل صالتك؛ ألنه خارج تكبر ثم تسولف مع جارك ؟ أنك خارج الماهية إيش معنى خارج الماهية وا 
الصالة، ما بعد دخلت الصالة صح؟ يعني يسوغ لك ذلك؟ أنك تكبر تكبيرة اإلحرام ثم تجلس تسولف ثم تأتي 

صير تسولف تكبر تكبيرة اإلحرام و تالحنفية يقولون:  ....... على شرط، يعني عند الحنفيةبالصالة؟ الشرط
الوتقضي ح  هاه؟ نعم؟ ..؟اجتك وا 

 ......طالب:
طيب، يعني من فوائد الخالف، هم ال يختلفون في أن تكبيرة اإلحرام ال يفصل بينها وبين  ،نعم، طيب

في بيته بعد الصالة، ال بد أن تكون مقارنة للصالة،حتى على القول بأنها شرط، ال يعني أنه يكبر تكبيرة اإلحرام 
لكنها خارج  ول بأنها شرط وأنها خارج الماهيةء ثم يأتي، ال، حتى على القما يتوضأ أو حتى قبل الوضو 
هذه  خالف أنه إذا كبر قبل دخول الوقتحتى عند الحنفية، لكن من فوائد ال مالصق ال يفصل بينها وبينه
كبر  لكنها من فوائد الخالف، ألن التكبير ويش يستغرق؟ لكن أوضح من هذا لو ..،المسألة أظن تصورها ما هو

وهو حامل نجاسة، نفرض أن هذه العين متنجسة، هذه ورقة متنجسة أصابها بول، ثم قال: هللا أكبر، ووضعها 
ال باطلة؟ نعم  ؟مع نهاية التكبير صالته صحيحة وا 

 .......طالب:
 كيف؟

 .طالب:.....
ير النية مع عند الحنفية صحيحة؛ ألنه حمل النجاسة خارج الصالة، وعند الجمهور صالته باطلة، لو غ

نهاية التكبير صحت صالته عند الحنفية وبطلت عند الجمهور، المقصود أن مثل هذا قد يكون الخالف فيه 
خفي وفوائده أخفى، لكن هذه من فوائد الخالف، فتكبيرة اإلحرام ركن عند الجمهور شرط عند الحنفية، وعرفنا 

نقل  -عليه الصالة والسالم-يع من وصف صالة النبي هللا أكبر؛ ألن جم :بلفظ ))كبر((فائدة الخالف، أيضًا: 
 وبيان الواجب واجب. ،بينه بفعله -عليه الصالة والسالم-فهذا أمره  ))هللا أكبر((عنه أن كان يقول في بدايتها: 

هذه ال تخلف  (أل)الشافعية عندهم يجزئ أن تقول: هللا األكبر، عند المالكية والحنابلة ال يجزئ؛ ألن 
نعم يعني  ؟إذا كان من حيث المعنى ؟إذا قلنا: هللا األكبر؟ نعمو.... ختلف المعنى إذا قلنا: هللا أكبرالمعنى، ي

ن وجد أكبر شخص وشيء يقال له ، أفعل تفضيل، هللا أكبر من غيرههللا أكبر من غيره، نعم أكبر، لكن هللا  :وا 
ذا قلنا: هللا أكبر من هؤال -نه وتعالىسبحا-وهللا  ،أكبر منه، نعم، يوجد كبير وأكبر -سبحانه وتعالى- ء كلهم، وا 

، هناك ال يوجد شيء إال وهللا -سبحانه وتعالى-صار التركيب تركيب حصر أنه ال يوجد أكبر غير هللا  األكبر
يوجد أكبر إذا قلنا: هللا أكبر منه، هذا ال  -سبحانه وتعالى-أكبر منه، يوجد أكبر، لكن هللا  -سبحانه وتعالى-

يعني ال يسوغ أن يقال لغيره: أكبر، عند الحنفية  جملة يدل على الحصر، هللا األكبرألن تعريف جزئي ال األكبر
يتوسعون في هذا، كل ما دل على التعظيم يجزئ، هللا أعظم، هللا أجل، هللا أعز، لكن هذه ألفاظ توقيفية، متلقاة 



ال تصح إال بها، باللفظ الذي تظافر و ن الصالة من الشارع، ال يدخلها االجتهاد، كبر وجوبًا بل ركن من أركا
 هللا أكبر. به، بهذا اللفظ: -عليه الصالة والسالم-النقل عن النبي 

هذا أمر، واألمر للوجوب، وقبل هذا أهل العلم جعلوا حديث المسيء أصل في باب  اقرأ ((اقرأ ثم))
لم يذكر فيه فليس بواجب، كل ما ذكر فيه الصالة، واعتمدوا عليه في أن كل ما ذكر فيه فهو واجب، وكل ما 

واجب؛ ألنه كله باألوامر، في مجال التعليم، وكل ما لم يذكر فيه فليس بواجب؛ ألنه لو وجب غير ما ذكر لزم 
عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز عند أهل العلم، لكن ال يمنع أن 

 كالم، وزاد من األركان وزاد من الواجبات في الصالة ما قرر بعد ذلك.يكون في وقته هذا ال
دليل على وجوب قراءة القرآن في الصالة، وهذا مجمل بينه ما  ((القرآن من معك تيسر ما ))ثم اقرأ

 سيأتي من إيجاب قراءة الفاتحة، من إيجاب قراءة الفاتحة في حديث عبادة وغيره.
 ركن، الركوع ركن، الطمأنينة ركن التكبير ركن، القراءة ((اركع ثم القرآن من معك تيسر ما ))ثم اقرأ

هناك مباحث متعلقة بالقراءة، ومباحث متعلقة بالركوع تأتي في مفردات األحاديث  ((راكعا   تطمئن حتى ))ثم اركع
ال بإمكاننا أن نشرح كل صفة الصالة في هذا الحديث-إن شاء هللا تعالى- قي لألحاديث ماذا نبلكن ف ،، وا 

 من خالل األحاديث الالحقة. -إن شاء هللا تعالى-األخرى؟ تأتي فوائد تتعلق بهذه الجزئيات في أوقاتها 
الجلوس  وال في ئ النقر في الركوع وال في السجودال يجز  ((راكعا   تطمئن حتى -وهذا ركن– ))ثم اركع
مرارًا  تى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئنكوع، وتكرار الطمأنينة حالقيام من الر ال و  وال في االعتدال

يدل على أن هذه الطمأنينة ركن من أركان الصالة ال يمكن أن يتجاوز عن اإلخالل بها، وما أتي المسيء في 
ما سيأتي، المقصود أن وجاء النهي عن النقر في الصالة كنقر الغراب على  ،صالته إال من إخالله بالطمأنينة

 طمأنينة فيه ركن.وال الركوع ركن
وجاء عند ابن ماجه بإسناد مسلم  ((قائما   تعتدل حتى)) وهذا ركن أيضاً  ،الرفع من الركوع ((ارفع ثم))

يعني مثل ما تطمئن في  ))حتى تطمئن قائمًا((فالزيادة على شرط الشيخين  وعند غيره على شرط البخاري 
يعني – ارفع ثم, ساجدا   تطمئن حتى)) وهذا أيضًا ركن ((اسجد ثم)) والسجود تطمئن في الرفع من الركعالركوع 

واألذكار  ((ساجدا   تطمئن حتى -السجدة الثانية من الركعة األولى– اسجد ثم, جالسا   تطمئن حتى -من السجود
يكون  وحينئذ   ((كلها صالتك في ذلك افعل ثم))، -إن شاء هللا تعالى-التي تقال في هذه األركان يأتي تفصيلها 

 له ركعة كاملة، نعم؟ قد تمت
 ..طالب:....

 يأتي بالقدر الواجب من المطلوب، نعم؟ اعتدل
 ...طالب:...

وفيها االقتصار على  ،وفيها طمأنينة ،يمكن أن تؤدى الصالة الرباعية بخمس دقائق صالة مجزئة
اجب الالزم نعم بداًل الواجب، لكن يمكن أن تؤدى بزيادة في الطمأنينة وتطويل في الركوع والسجود على القدر الو 

 ؟وهذه صالة مجزئة، نعم مثاًل وهذه صالة مجزئة من أن تسبح مرة واحدة تسبح سبع مرات، ربع ساعة
 ..طالب:.....



 كيف؟
 طالب:......

ذا أتيت بالقدر الواجب من األذكار في هذه األركان كل أن يعود  هقياسم فقار إلى مكانه، تطمئن، وا 
التك كلها، افعل ذلك في صالتك كلها، وأنت أسبغت الوضوء، واستقبلت القبلة، اطمأننت، ثم افعل ذلك في ص

وال بد من استصحاب هذين الشرطين إلى أن تنتهي الصالة، ثم كبر، يعني هل يلزمك تكبيرة إحرام في الركعة 
ذلك  رام وما عداصالة وهو مفتاحها تكبيرة اإلحأو أنك تدخل في ال ؟الثانية كما كبرت لإلحرام في الركعة األولى
أنك تكبر لإلحرام كما كبرت في  ))ثم افعل ذلك في صالتك كلها((ال يحتاج إلى تكبيرة اإلحرام، مقتضى قوله: 

الركعة األولى، لكن هذا المفهوم غير مراد اتفاقًا، إنما المطلوب تكبيرة انتقال من الركعة األولى إلى الركعة 
 الثانية.

والنسائي وابن ماجه  ًا المراد بالسبعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذيومر بنا مرار  "السبعة أخرجه"
 إذا كان اللفظ لواحد منهم؟ والبقية لهم المعنى. ؟وماذا للبقية؟ لهم إيش "للبخاري  واللفظ" وأحمد،

ا أيضًا عند غير مسلم على شرط ا أنهنوعرف "((قائما تطمئن حتى)): مسلم بإسناد ماجه والبن"
 ، فهي على شرط الشيخين.البخاري 

 فيمثل ذلك موجود  ))حتى تطمئن قائمًا((أي مثل ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة  "ومثله"
جه، والزيادة مثل لفظ ابن ما ))حتى تطمئن قائمًا((بلفظ:  حبان وابن أحمداإلمام  عندبن رافع  رفاعة حديث

 شرط الشيخين.صحيحة، زيادة صحيحة ألنها مروية ب
))حتى يعود كل وسيأتي في حديث أبي حميد:  "((العظام ترجع حتى صلبك فأقم)): ألحمد لفظ وفي"

هنا مسألة متعلقة بهذا اللفظ:  ))حتى ترجع العظام((، -إن شاء هللا تعالى-ويأتي بيان ذلك  فقار إلى مكانه((
أو وضع اليدين بعد أن نذكر حكم من المناسب  ))حتى يعود كل فقار إلى مكانه((وهناك  ))حتى ترجع العظام((

 ؟هل المقصود به إلى مكانه قبل الركوع أو قبل الدخول في الصالة ))حتى يعود كل فقار إلى مكانه(( الركوع
ن المراد حتى يعود كل فقار إلى مكانه قبل الدخول في الصالة فماذا يكون وضع إ :نعم، االحتمال قائم، فإذا قلنا
ويرى أن قبض اليدين بعد الركوع  ،-رحمه هللا-هو معلوم يرجحه الشيخ األلباني اليدين؟ السدل، وهذا كما 

ذا قلنا  وع وبهذا يقول األكثر وهو الظاهرأقرب مكان له قبل الرك ))حتى يعود كل فقار إلى مكانه(( :بدعة، وا 
الصدر أو تحت  أنها تقبض اليدين، في حال القيام اليدان مقبوضتان على ما سيأتي اليمنى على اليسرى على

 .-إن شاء هللا تعالى-الصدر على ما سيأتي تقريره 
 كما الوضوء يسبغ حتى أحدكم صالة تتمال  إنها)): رافع بن رفاعة حديث من داود وأبي وللنسائي"

نه، واإلسباغ ال يخل بشيء من أركا ،-جل وعال-كما أمر هللا  يعني يأتي بالوضوء المجزئ  "((تعالى هللا أمره
القدر المجزئ، القدر المجزئ يسمى إسباغ  ال تتم صالة أحدكم حتى يسبغ الوضوء(()) شترط للصالةهنا الم

ن كان التثليث إكمال، كونك تتوضأ مرة مرة، مع اإل تمام، وا  ، هذا إتمام سباغ واإلتمام، وهو على مرة مرةوا 
سب ثالثًا على ما  نك تتوضأ ثالثاً مرة مرة، لكن كو  توضأ -عليه الصالة والسالم-وهو مجزئ؛ ألن النبي  اغوا 

 تقدم هذا أكمل، هذا أكمل.



هذا دليل  ((الوضوء يسبغ حتى أحدكم صالة تتمال  إنهاتعالى(( )) هللا أمره كما الوضوء يسبغ حتى))
))ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى وهذا تقدم الكالم فيه:  ،على اشتراط الوضوء والطهارة للصالة

 يتوضأ((
كما في الحديث السابق  ،يكبر هللا تعالى تكبيرة اإلحرام ((عليه ويثني ويحمده تعالى هللا يكبر ثم))

هنا ما ذكر االستقبال اكتفاًء بما ثبت في غير هذا  ))أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة((حديث أبي هريرة: 
يكون في دعاء االستفتاح، وأن ويحمده ويثني عليه، والحمد هنا محتمل ألن  ))ويحمده ويثني عليه((الحديث، 

 .-إن شاء هللا تعالى-يكون بقراءة فاتحة الكتاب على ما سيأتي 
جاء األمر بها في الحديث  (اقرأ)والقراءة  ((فاقرأ قرآن معك كان فإن))أي في هذه الرواية:  "وفيها"

 .-ن شاء هللا تعالىإ-السابق فهي ركن من أركان الصالة، ال سيما فاتحة الكتاب على ما سيأتي تفصيله 
ال  هذا يدل على أن تعلم األركان واجب، تعلم األركان واجب، لكن من ((فاقرأ قرآن معك كان فإن))

إذا لم تستطع  ))صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب(( يستطيع؟ من ال يستطيع له بدل
يحفظ الفاتحة، مثل هذا يقال له: ال تصح صالتك بعض الناس يمكث العمر كله وهو عاجز عن أن  القراءة

ال فاقرأ قرآن معك كان فإن)) حتى تحفظ الفاتحة؟ وهذا يتصور في شخص كبير  ((وهلله وكبره هللا فاحمد وا 
ن كان األمل أمام الكبار مفتوح، والتجارب أثبتت أن لديهم الملكة وحفظ منهم  السن ال يمكن أن يحفظ الفاتحة، وا 

ناث وهم أميون بلغوا السبعين من العمر، فاآلفاق القرآن، بعضه  -وهلل الحمد-مفتوحة م القرآن كامل، من ذكور وا 
 .وال ييأس أحد

يمر يمكن  قلنا له: انتظر حتى تحفظ الفاتحةوهذا أيضًا متصور في شخص حديث عهد باإلسالم، إن 
ال فاحمد هللا  يء من القرآنيقال: إن كان معك ش تضيع عليه صلوات ما حفظ الفاتحة، ليه وقت طويلع وا 

كثيرة ومبذولة، واآلفاق أمامهم مفتوحة،  -وهلل الحمد-ففي إمكانهم أن يتعلموا والوسائل وكبره، أما بالنسبة للكبار 
 كنة العامية، يعني لن يتنصل عنهاووجد نماذج في السبعين بدءوا بحفظ القرآن وأتقنوه وضبطوه، يعني تبقى الل

، -عز وجل-القرآن، بعض العجائز في هذا السن حفظت القرآن كامل، وهذا من نعم هللا لكن يبقى أنه حفظ 
اآلن مملوءة ممن يقرأ القرآن، ومملوءة أيضًا من  -وهلل الحمد-فاليأس ليس بوارد، ال بد من بذل السبب، والبيوت 

حيث يستطيع حفظه ن ترديد باآلالت التي هي في الحقيقة نعم تعين على حفظ القرآن، إذا وجد آالت تردد القرآ
ال فاحمد هللا وكبره وهلله))فما علينا إال العمل،  من أيس من الحفظ والحمد  ،هذا البديل، تقول: سبحان هللا ((وا 

وال حول وال قوة إال باهلل، بقدر الفاتحة تعيده مرتين ثالث حتى تكون أتيت بقدر  هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر،
 الفاتحة.
اقرأ بأم  "((هللا شاء وبما القرآن بأم اقرأ ثم)) :وألبي داود" وهذه الروايات كلها صحيحة "داود يوألب"

وما زاد على الفاتحة محل خالف بين أهل العلم  ،الكتاب، وهذا على سبيل الوجوب والركنية على ما سيأتي
 والجماهير على أنه مستحب.

ت من سورة، أو آية، المقصود أنه اقرأ بما شئت، وهذا من سورة أو آيا "((شئت بما ثم)): حبان والبن"
 .القدر المستحب



 :نعم حديث أبي حميد
 إذا -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  رأيت" :قال -رضي هللا تعالى عنه- الساعدي حميد أبي وعن"

ذا, منكبيه حذو يديه جعل كبر  يعود حتى ستوى ا رأسه رفع فإذا, ظهره هصر ثم, ركبتيه من يديه أمكن ركع وا 
ذا, القبلة رجليه أصابع بأطراف واستقبل, قابضهما وال مفترش غير يديه وضع سجد فإذا, مكانه فقار كل  وا 

ذا, اليمنى ونصب اليسرى  رجله على جلس الركعتين في جلس  اليسرى  رجله قدم األخيرة الركعة في جلس وا 
 ".البخاري  أخرجه "مقعدته على وقعد, األخرى  ونصب

وتضمن الكثير من أحكام صفة الصالة،  ،حميد من األحاديث التي يدور عليها هذا الباب حديث أبي
كما رآه يصلي، وأبو  ،-عليه الصالة والسالم-أبو حميد في مجمع من الصحابة شرح ووضح صفة صالة النبي 

-ة معاوية حميد مشهور بكنيته، وهو ابن عبد الرحمن بن سعد الساعدي أنصاري خزرجي، توفي في آخر والي
 .-رضي هللا عنه
 كبر إذا -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  رأيت" :-رضي هللا تعالى عنه- الساعدي حميد وأبيقول 

مه، وهم من تكبيره إلى تسلي -عليه الصالة والسالم-هؤالء الذين وصفوا صالة النبي  "منكبيه حذو يديه جعل
نظروا إلى موضع السجود؟ يتسنى لهم ذلك، كل واحد منهم  هل يتسنى لهم ذلك وقد أكثر من واحد من الصحابة

 ؟ينظر إلى موضع السجود، نعم
 طالب:......

 وهو يصلي نافلة، نعم؟
 طالب:......

إلى أمامه، نعم يكون األصل النظر إلى موضع السجود  ........خلفه، لكن إذا نظر موضع السجود
عليه -والفعل كما يفعل امتثااًل ألمره  -يه الصالة والسالمعل-لكن هذا ليس على سبيل اإللزام، واالقتداء به 

 ))صلوا كما لنظر إليه وهو يصلييدل على أنهم مأمورون با ))صلوا كما رأيتموني أصلي((: -الصالة والسالم
ه إال برؤيته؛ ألنه قد يستدل مستدل أنه له أن يلحظ عن يمين ))صلوا((ألنه ال يتم امتثال هذا األمر  ((رأيتموني

وال يتسنى لهم ذلك إال بهذا، هم  -عليه الصالة والسالم-ألن الصحابة وصفوا صالة النبي  عن شماله وأ
نه وهو يصلي نافلة مثاًل، لكن مثل حديث وهو يصلي، ولقائل أن يقول: إوه، فهم رأوه مأمورون بأن يصلوا كما رأ

عليه -يضة، فهم ال يصلون الفريضة إال معه أبي حميد الذي ذكر فيه التشهد األول واألخير يدل على أنها فر 
عليه الصالة -أقول: مثل هذا الصنيع الذي يمكن من امتثال األمر في قوله ..، ، فمثل هذا-الصالة والسالم

؛ ألنه أحال على فعله، وال -عليه الصالة والسالم-وال يتم امتثال هذا األمر إال برؤيته  ))صلوا((: -والسالم
 في فعله إال بعد رؤيته.يمكن االقتداء به 

يعني رفع  "جعل يديه حذو منكبيه -يعني لإلحرام- إذا كبر -صلى هللا عليه وسلم-"رأيت رسول هللا 
نكبان هما المجتمع يديه كلتيهما حذو مقابل منكبيه والمنكب مجتمع رأس العضد مع الكتف، حذو مقابل، والم

دليل على أن الرفع يقارن  إذا كبر جعل "إذا كبر جعل"ين، ، فيجعل اليدين مع تكبيرة اإلحرام حذو المنكبهذا
التكبير، واألصل أنه عالمة عليه، يستدل بها من ال يسمع التكبير إذا رآه رفع يديه عرف أنه كبر، فيكون الرفع 



ل نهاية مقارن للفعل، كما أن تكبيرات االنتقال مقارنة لالنتقال، لكن إذا رفع قبل أو بعد أو انتهى من التكبير قب
 .الرفع، أو العكس كل هذا فيه سعة

هذا كله وارد،  كبر ثم رفع يديه ،يرفع يديه حين يكبر، رفع يديه ثم كبر "إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه"
ذافدل على أن في األمر سعة، لكن يبقى أن مقارنة القول للفعل هو األصل، مقارنة القول للفعل هو األصل،   وا 

ذا رفعو  ,بتيهرك من يديه أمكن ركع ذا تمكن من على ركبتيه،  يجعل يديه ,ركبتيه من يديه أمكن ركع إذا، ..ا  وا 
يمكن  إجماعًا، لكن لو كان في يديه طولوضع اليدين على الركبتين وهو إنسان متوسط الخلقة أجزأه ركوعه 

ذا  ؟يضع يديه على ركبتيه وهو شبه قائم هذا يجزئه الركوع كان في يديه قصر شديد نعم؟ ال يجزئه الركوع، وا 
هذا أيضًا ال يجزئ، ليس بركوع  ال أن يجعل رأسه قريبًا من رجليهبحيث ال يتمكن من وضع يديه على ركبتيه إ

 ثم" الركوع إجماعًا، هذا، المقصود أنه إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، فإذا كانت اليدين معتدلتين أجزأ مثل هذا
عليه الصالة -هصر ظهره يعني ثناه وحناه، وسيأتي في صفة ركوعه يعني ثناه، ثنى ظهره،  "ظهره هصر

يخفضه على ما سيأتي، ويستوي ظهره، ال يرفع أنه لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ال يرفع الرأس وال  -والسالم
عليه -، وجاء في وصف ركوعه رأسهمع  ظهرهرأسه، ال يشخص رأسه وال يصوبه بمعنى يخفضه، بل يستوي 

أنه بحيث لو صب الماء على ظهره الستقر، وتجد الناس يصلون بما في ذلك بعض من  -مالصالة والسال
ال يرفعه، هذا موجود،  ال يخفض ظهره خفضًا وا  ال ينزله وا  ينتسب إلى طلب العلم غير مكترث إما يرفع رأسه وا 

ة والعهدة على أئمة وبعض الناس في رفع اليدين أشبه ما يكون بالعبث، وهذا كثير في عوام المسلمين، والتبع
بعضهم يرفع يديه بما ال يشبه الرفع أقرب ما  -عليه الصالة والسالم-المساجد، يعلمونهم كيفية صالة النبي 

يكون إلى العبث، وبعضهم يقرن، إذا رفع يديه وخفضها عبث بمناطق ال يسوغ العبث بها خارج الصالة فضاًل 
عز -ة صلة بين العبد وبين ربه إذا مثل العبد بين يدي ربه عن داخل الصالة، هذا موجود، المقصود أن الصال

 وهللا المستعان. ،عليه أن يالحظ المقام -وجل
نحن نرى من يخل بهذا كثير ال سيما من المسلمين الذين وفدوا إلى هذه البالد  "استوى  رأسه رفع فإذا"

 .ممن يزعم االقتداء باإلمام أبي حنيفة
المفاصل، المفاصل تعود  :أو مكان ه، وعرفنا أن الفقار "همكانِ  فقار كل عودي حتى فإذا رفع رأسه استوى "

 ،نه يحتمل أن يكون المكان مكان ما قبل الدخول في الصالةالعظام تعود إلى مكانها، وقلنا: إإلى مكانها، و 
دل له ما سيأتي ألنه األقرب، ألنه أقرب مذكور، وي متجه أنه ما كان قبل الركوعومكان ما كان قبل الركوع وال

 .-إن شاء هللا تعالى-ذكره 
على األرض مضمومتي  فإذا سجد وضع يديه "قابضهما وال مفترش غير يديه وضع سجد فإذا"

بمعنى أنه  "مفترش غير"األصابع متجهتين إلى القبلة مع التجافي من غير ضم لليدين إلى جانبي الصدر 
اش، جاء النهي عن االفتراش كافتراش السبع على ما سيأتي واضع يديه على األرض، وقد جاء النهي عن االفتر 

حسب اإلمكان،  بل يجافي، يجافي عضديه عن جنبيه يعني ال ضامهما "قابضهما وال"، -إن شاء هللا تعالى-
ال إذا كان في الصف وترتب على مجافاة اليدين عن الجنبين خ فإنه لل في الصفوف نعم وفرج في الصفوف وا 

 اص في الصف لألمر به.يقدم مصلحة التر 



قد يقول قائل:  ,القبلة رجليه أصابع بأطراف ستقبلي "القبلة رجليه أصابع بأطراف واستقبل وال قابضهما"
إن بعض الناس ال سيما من الكبار األصابع ما تطاوع؛ ألنها صلبت وقويت بحيث ال تطاوع أن تنحرف إلى 

، لكن على اإلنسان أن يعمد إلى تطبيق السنة، فإن عجز ثبت جهة القبلة، أقول: ال يكلف هللا نفسًا إلى وسعها
له أجرها، ويأتي في مسألة التصاف والمصافة واإللصاق أن على اإلنسان أن يسعى لتطبيق السنة، لكن مع 
ذا عرف السنة ال يسعى  األسف الشديد أن من طالب العلم أو من عامة الناس من ال يسعى إلى معرفة السنة، وا 

ذا طبقها ال يحسن التطبيق، ال يفقه كيف يطبق السنةإلى تطبيق ألن بعض الناس يسعى جاهدًا وبشدة  ؟ها، وا 
وقوة لتطبيق سنة ويقع في محظورات، فعلى طالب العلم على وجه الخصوص مالحظة ذلك، وبيان ذلك للناس، 

 .-إن شاء هللا تعالى-ويأتي تفصيل هذه األمور 
ن كان ممن صلبت أصابعه  إن أمكنه ذلك "لةالقب رجليه أصابع بأطراف ستقبلا" وال يستطيع أن وا 
ا ِإالَّ ُوْسَعَها{يثنيها  ذا" [( سورة البقرة686)] }اَل ُيَكلُِّف للّاُ َنْفس   اليسرى  رجله على جلس الركعتين في جلس وا 
ذا "اليمنى ونصب ألن الحكم  دتينأو بين السج د تمام الركعتين في التشهد األوليعني بع الركعتين في جلس وا 

وبعض الناس يطلع لك رجله  "اليمنى ونصبجلس على رجله اليسرى "واحد يفترش، يفترش رجله اليسرى، 
ال يدخل ال يطلعهن جميع اليسرى وا  أين السنة يا إخوان؟ ال، يفرش اليسرى ويجلس عليها،  الثنتين جميع، وا 

 .طنها إليه، وينصب اليمنىمقعدته على رجله اليسرى المفروشة التي ظهرها إلى األرض وب
ذا جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى،" , األخرى  ونصب اليسرى  قدم األخيرة الركعة في جلس وا 

ن جعلها بين ساقه  "مقعدته على وقعد هذا يسمى التورك، يقدم الرجل اليسرى فيدخلها تحت رجله اليمنى، وا 
حديث في سنن أبي داود، إن أمكنه ذلك من غير وفخذه وأمكنه ذلك من غير مشقة فقد جاءت به السنة، ال

 .مشقة، لكن إذا كان ممن يحمل اللحم ال يمكنه ذلك
يتورك، إيش معنى يتورك؟ يدخل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى، تحت ساقه األيمن، وينصب األخرى 

، والعلماء على األرض، هذا وضع الجلوس في التشهد األخير -عجيزته-التي هي اليمنى ويقعد بمقعدته 
يختلفون في كيفية الجلوس في التشهد األول والثاني، فعند الحنفية االفتراش في كل جلوس، ما عنده شيء اسمه 

عند المالكية يتوركون في كل تشهد، عند المالكية يتوركون في كل  تورك، يفترشون في التشهد األول والثاني،
م، في كل تشهد يعقبه سالم، وعند الحنابلة االفتراش في تشهد، وعند الشافعية التورك في كل تشهد يعقبه سال

األول، والتورك في الثاني على ضوء ما جاء في هذا الحديث، الحنفية ما عندهم إال االفتراش، المالكية التورك 
عد مطلقًا في كل تشهد، الشافعية في كل تشهد يعقبه سالم، فهم يوافقون المالكية في تشهد الثنائية إذا لم يكن ب

ال تورك ولو كان التشهد ثاني أخير،  سالم وحينئذ  الالتشهد سجود سهو، إذا كان بعده سجود سهو فإنه ال يعقبه 
ولو كان بعده سجود سهو  ،والحنابلة يفرقون بين التشهد األول والثاني فيفترشون في األول ويتوركون في الثاني

 الصحيح، وبينه أبو حميد  بين جمع من الصحابة.والحديث مخرج في  ،على ضوء ما جاء في حديث أبي حميد
  هذا سؤال.

 طالب:......
 ؟كيف



 طالب:......
 أشوف هذا السؤال من اإلنترنت.بس 

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
 


